1. Apresentação e objectivos
O principal objectivo deste colóquio, foi elaborar um programa que fosse ao encontro
dos interesses e interrogações dos psicanalistas, médicos, psicólogos, professores, educadores e estudantes de psicologia, entre outros profissionais.
•
•

Como é que a psicanálise pode ser útil ao adolescente?
O que pensa a Psicanálise das diferentes problemáticas da adolescência?

Com o objectivo de responder a estas e outras questões, as manhãs foram do domínio
da teoria e da prática psicanalítica com apresentação e discussão de casos clínicos e as
tardes dirigidas a uma visão multidisciplinar: médica, psicopatológica, sociológica e educativa.

2. Programa
Nas conferências, contamos com a presença do Professor Phillipe Jeammet, antigo membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, do Professor David Léo Levinsky - Sociedade
Brasileira de Psicanálise e da Professora Asunción Soriano Sala, da Sociedade Espanhola
de Psicanálise.
Para a realização das comunicações, contamos com a presença de membros associados da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e de convidados de diferentes áreas, professores do ensino universitário, um sociólogo, médicos e artistas. A moderação e coordenação das mesas foi realizada por associados da SPP.
As mesas estiveram organizadas pelas seguintes temáticas:
•
		
		

A metapsicologia questionada pelo adolescente - conferência do
Prof. Philippe Jeammet, seguida de apresentação e discussão de um caso
clínico;

•
		
		
		
		
		

Outros olhares sobre a adolescência – Rui Paixão, prof. universitário
questionou que adolescências no Séc. XXI?; Lia Pappamikail, socióloga, 		
abordou questões Sociológicas sobre as adolescências contemporâneas;
Francisco Marta, professor, abordou a Saúde Mental em contexto escolar
e Conceição Tavares de Almeida, psicanalista, falou-nos do adoecer no
processo psicanalítico;

•
		

Da confusão à identidade adolescente: tratamento interdisciplinar num
hospital de dia - conferência de Asunción Soriano Sala;

•
		

O processo de identificação do adolescente à luz da psicanálise
contemporânea - conferência do Prof. David Léo Levisky

		
		

(patrocínio CAPSA - IPA). Após a conferência foi apresentado e discutido um
caso clínico, ilustrando o processo de identificação do adolescente;

•
		
		
		
		

Trajectórias da adolescência – João Justo, professor Universitário abordou a i
ncidência, origem e evolução da gravidez na adolescência; António
Trigueiros, médico, falou-nos do adoecer na adolescência e Ana Belchior
Melícias, abordou o labirinto da adolescência através do filme “Into the 		
Wild”.

•
		
		
		
		
		

Adolescência e criatividade - contamos com a presença de Sara Maia,
artista plástica que apresentou um filme relatando o seu percurso como
adolescente e a sua forma de viver e sentir a arte. O título da sua
comunicação foi: A Arte de se manter criança. Nesta mesa, contámos ainda
com a presença de Ana Catarina Duarte Silva, psicanalista que nos falou
sobre: Este meu Eu tatuado em mim.

Como actividades extra Colóquio, foram realizadas:
•
Duas tertúlias de cinema, onde foram apresentados e discutidos os filmes: “A
		
Turma” de Laurent Cantet e “Juno” de Jason Reitman. Estes filmes foram
		
seleccionados porque incidiam nas problemáticas adolescentes e foram
		
comentados por psicanalistas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise,
		
Dr.ª Maria do Carmo Sousa Lima e Dr.ª Deolinda Santos Costa. Contamos
		
com a presença do crítico de cinema Dr. João Lopes, jornalista.
•
		

Atelier “Adolescentes em Instituição” realizado pela Prof. Assunción Soriano
Sala, que discutiu e comentou um caso clínico de uma adolescente.

•
		
		
		

Supervisão IPSO-International Psychoanalytical Studies Organization,
apresentação de um caso clínico de adolescente em psicanálise pelo
candidato Filipe Cardoso Silva tendo como supervisor a Dr.ª Conceição Melo
Almeida.

3. Divulgação
O principal meio utilizado foi a divulgação online, através da criação de um site http://
www.coloquios-spp.org, das redes sociais, blogs e de uma mailing lista. No site, publicaram-se com regularidade novos post de forma a manter a curiosidade e o interesse dos
visitantes.
As pessoas podiam subescrever uma newslletter e através dela serem informadas das novas publicações. Realizaram-se entrevistas a psicanalistas de crianças e adolescentes, da
Sociedade Portuguesa de Psicanálise (Maria Fernanda Alexandre, Maria José Gonçalves,
João Seabra Diniz e Orlando Fialho), da Sociedade Colombiana de Psicanálise/Sociedade Suíça de Psicanálise (Alejandro Rojas-Urrego), da Associação Psicanalítica Argen-

tina (Luis Kancyper), da Associação Psicanalítica Colombiana (Luz Marina Orejarena e
Fabio Eslava Cerón), da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (Marlene Silveira Araújo),
Sociedade Espanhola de Psicanálise (Asunción Soriano Sala) e da Sociedade Brasileira de
Psicanálise (David Léo Levisky) .
Para além das entrevistas, publicámos artigos de referência na área, divulgámos as tertúlias de cinema e um vídeo da artista plástica Sara Maia.
Fizemos também cartazes e flyers do Colóquio.
Como forma de solidariedade e divulgação da psicanálise foram oferecidas algumas
inscrições a Instituições de Solidariedade Social e a estudantes.

4. Conclusão:
Contámos com a presença de 252 participantes.
O Colóquio decorreu com alto nível de interesse, onde quer as conferências quer as comunicações corresponderam às expectativas do público, que se envolveu em debates
frutuosos.
Estamos convictos que as questões e as respostas elaboradas no decurso destes dois dias
ajudaram todos os presentes a encontrar uma continuidade e coerência no contacto
com os adolescentes. No geral, o Colóquio revelou-se de grande proveito para os ouvintes, decorrendo num clima de bem-estar.
Em nossa opinião, este Colóquio possibilitou a expansão do saber psicanalítico.
Sponsors: International Psychoanalytical Association (IPA – CAPSA), Instituto de
Psicanálise, Banco BPI e Cafés Nespresso.
Comissão Organizadora:
Carla Marisa Cruz (Presidente), Alexandra Coimbra, Conceição Melo almeida, Guilherme
Canta e Orlando Santos.
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